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Sinopsi
«Camí a Guantánamo» és la història de quatre amics britànics que al setembre del 2001 van viatjar
des Tipton, en les Midlands angleses, per assistir a un casament i per unes vacances al Pakistan. Van
trigar dos anys i mig a tornar a casa. El seu viatge els va portar des Tipton fins Karachi, Kandahar,
Kabul i Konduz, on van ser capturats per l'Aliança del Nord (formada per diferents faccions de grups
armats units per l’objectiu d’enderrocar el règim talibà) i després van passar a mans dels nordamericans, que els van conduir a Kandahar. Des d’allà, tres d’ells (Shafiq, de 23 anys; Asif i Ruhel, tots
dos de 19 anys) van ser traslladats a la base nord-americana de Guantánamo, a Cuba, on van
romandre més de dos anys presoners, sotmesos a incomptables humiliacions i tortures. El 5 de març
de 2004 van ser traslladats al Regne Unit. A Londres, després de ser interrogats, van ser posats en
llibertat sense càrrecs.
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Objectius

1. Defensar sempre i en tot lloc la dignitat humana, denunciant el maltractament en totes les seves
variants.
2. Conèixer ONGs com Amnistia Internacional que treballen per defensar els drets humans.
3. Tenir en compte l’article número 5 dels Drets humans: "Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o
tractes cruels, inhumans o degradants".
4. Respectar degudament qualsevol civilització, cultura i religió.

Activitats

• Un dels protagonistes de la pel·lícula diu: "Al Pakistan molts homes porten barba. Hi ha gent bona i
gent dolenta a tot arreu ". Per què diu això?

• Moltes dones apareixen a la pel·lícula amb el Burka. Què et sembla aquesta vestimenta?

• Podries dir quins ritus religiosos de l'Islam apareixen a la pel·lícula? Cerca a internet i escriu en el
teu quadern els 5 pilars de l'Islam.

• Els tres amics que van a parar a Guantánamo no tenen cap relació amb el terrorisme islàmic, per
què els detenen?

• Si realment fossin terroristes i no volguessin parlar, estaria justificat torturar per treure’ls
informació?

• Al llarg de la pel·lícula es veuen quantitat d’armes en mans de persones de totes les edats. Ho veus
normal? Qui es beneficia de la venda d’armes i del sofriment humà? Investiga quins països són els
majors productors i venedors d’armes. Per què no ens agrada que els afganesos tinguin armes i no
ens sorprèn tant saber que una gran part de la població dels Estats Units les puguin aconseguir en els
supermercats sense cap restricció?

• Com és possible que un país com Estats Units, amb les actuacions reflectides en la pel·lícula, es
pugui saltar amb total impunitat les normatives internacionals vigents sobre drets humans?
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• Els tres amics, juntament amb altres detinguts, van ser traslladats a Guantánamo en un dels molts
vols secrets que llavors va organitzar la CIA, tant cap a Guantánamo com a presons secretes d’altres
països. Eren vols secrets perquè els seus organitzadors eren plenament conscients que violaven el
dret internacional. Valorar tant l’organització d’aquests vols per part de la CIA com la col·laboració de
tots els països (entre ells Espanya) que van ser escala, punt d’enlairament o punt d’aterratge
d’aquests vols.

• Valora la frase de George Bush, llavors president dels Estats Units: "Vull deixar molt clar, davant la
nostra gent i davant del món, que els Estats Units no tortura. Va contra les nostres lleis i contra els
nostres labors, i jo no l’he autoritzat . " (2006)

• La Declaració Universal dels Drets Humans, a més de proclamar que ningú pot ser torturat, dedica
diversos articles a les detencions il·legals i als judicis justos. Valorar el fet que la manca de respecte
als drets dels detinguts i la manca de garanties processals, afavoreixi, emparades en el secretisme,
pràctiques ultratjants com la tortura.

• El successor de George Bush, Barack Obama, va manifestar (2009) que els agents de la CIA que,
seguint les indicacions del Departament de Justícia van participar en casos de tortura, no serien
processats. Actuar "seguint ordres superiors" pot ser eximent de responsabilitats en cas de participar
en violacions dels drets humans? Comentar la postura d'Obama, en la mesura que suposa concedir
immunitat als responsables d’actes de tortura i és contrària al Dret Internacional.

• Al final els tres detinguts són alliberats per falta de proves. En casos així, es pot rescabalar d’alguna
manera a les víctimes dels empresonaments arbitraris, els maltractaments i les tortures que han
patit?

• Comenta les següents dades que es donen al final de la pel·lícula:
- Més de 750 persones han estat empresonades a Guantánamo.
- 500 encara segueixen allà
- Només 10 han estat acusades.
- Cap ha estat declarada culpable de cap delicte.

• Per què creus que aquesta pel·lícula ha estat censurada als Estats Units? Al la pena ser explicada.
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